Verification of working life residence in Australia
Επαλήθευση διαμονής κατά τον εργάσιμο
βίο στην Αυστραλία
The Australian Government Department of Human Services needs to verify the period you resided in Australia during your working life.
‘Working life’ means between your 16th birthday and age pension age.
For further information go to our website at humanservices.gov.au
Please complete this form if you:
• have applied to have your Australian pension paid outside Australia, or
• want to get a pension under a social security agreement with another country.
When you have completed this form bring it with your documents to your local Service Centre or return it with your claim.
Το Department of Human Services της αυστραλιανής κυβέρνησης χρειάζεται να επαληθεύσει την περίοδο που διαμένατε στην Αυστραλία κατά τη
διάρκεια του εργάσιμου βίου σας.
‘Ενεργός επαγγελματικός βίος’ νοείται μεταξύ του 16ου έτους της ηλικίας και της ηλικίας συνταξιοδότησης.
Για περαιτέρω πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας στη διεύθυνση humanservices.gov.au
Παρακαλείστε να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο εάν:
• έχετε υποβάλει αίτηση για να πληρωθεί η Αυστραλιανή σας σύνταξη γήρατος εκτός Αυστραλίας ή
• θέλετε να λάβετε μια σύνταξη υπό την Συμφωνία περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταξύ της Αυστραλίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας (Ελλάδας).
Όταν θα έχετε συμπληρώσει αυτό το έντυπο, φέρτε το μαζί με τα έγγραφά σας στο τοπικό σας Service Centre ή επιστρέψτε το μαζί με την αίτησή σας για
Ελληνική σύνταξη.
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Customer details
Στοιχεία πελάτη

Customer Reference Number (CRN)
Αριθμός Μητρώου Πελάτη (CRN)
Family name
Επώνυμο
Given names
Όνομα/ονόματα
Date of birth
Ημερομηνία γέννησης

Day Ημέρα Month Μήνας Year Έτος
/
/

Male
Άνδρας

Surname at birth
Επώνυμο κατά τη γέννηση
Place of birth
Τόπος γέννησης
Residential address
Διεύθυνση κατοικίας
Postcode
Ταχυδρομικός Κώδικας

2

Were you born in Australia?
Γεννηθήκατε στην Αυστραλία;

No
Ναι

Date of first arrival
Ημερομηνία πρώτης άφιξης

Day Ημέρα Month Μήνας Year Έτος
/
/

Place of arrival
Τόπος άφιξης
Name on arrival
Όνομα κατά την άφιξη
Name of ship/airline flight
number (if known)
Όνομα του πλοίου/αριθμός
αεροπορικής πτήσης
(εάν γνωρίζετε)
Yes
Όχι

Go to next question
Πηγαίνετε στην επόμενη
ερώτηση
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Female
Γυναίκα
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Have you been absent from Australia during your working life for any
period greater than 12 months since you first arrived in Australia or
since birth, if born in Australia?
Ήσαστε απών από την Αυστραλία κατά τη διάρκεια του εργάσιμου βίου σας
για περίοδο μεγαλύτερη από 12 μήνες από τότε που φτάσατε στην Αυστραλία
για πρώτη φορά ή από τη γέννησή σας, εάν γεννηθήκατε στην Αυστραλία;
Date of departure
Ημερομηνία αναχώρησης

No
Ναι

Go to next question
Πηγαίνετε στην επόμενη ερώτηση

Yes
Όχι

List all absences of more than 12 months
Απαριθμήστε όλες τις απουσίες διαρκείας
περισσότερο από 12 μήνες

Name of ship/flight number Date of return
Όνομα πλοίου/αριθμός πτήσης Ημερομηνία επιστροφής

Name of ship/flight number Reason for absence
Όνομα πλοίου/αριθμός πτήσης Αιτία απουσίας

Day Ημέρα Month Μήνας Year Έτος
/
/

Day Ημέρα Month Μήνας Year Έτος
/
/

Day Ημέρα Month Μήνας Year Έτος
/
/

Day Ημέρα Month Μήνας Year Έτος
/
/

Day Ημέρα Month Μήνας Year Έτος
/
/

Day Ημέρα Month Μήνας Year Έτος
/
/

If you need more space please attach a separate sheet of paper with details.
Εάν χρειάζεστε περισσότερο χώρο παρακαλείστε να επισυνάψετε ένα ξεχωριστό φύλλο με τα στοιχεία.

4

5

Do you have any documents which confirm your residence in
Australia during your working life?
Suitable documents are: taxation documents, education certificates,
reference from employer showing periods of employment, marriage
certificate, birth certificate, birth certificate of any of your children born in
Australia, naturalisation certificate, passport, any other document which
may help to confirm your residence in Australia during your working life.
Έχετε κάποια έγγραφα που να επιβεβαιώνουν την διαμονή σας στην
Αυστραλία κατά τη διάρκεια του εργάσιμου βίου σας;
Κατάλληλα έγγραφα είναι τα εξής: φορολογικά έγγραφα, πιστοποιητικά
σπουδών, συστατική επιστολή από εργοδότη στην οποία να φαίνονται οι
χρονικές περίοδοι απασχόλησης, πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικό
γέννησης, πιστοποιητικό γέννησης κάποιου από τα παιδιά σας που γεννήθηκε
στην Αυστραλία, πιστοποιητικό πολιτογράφησης, διαβατήριο, οποιοδήποτε
άλλο έγγραφο το οποίο ενδέχεται να βοηθήσει να επιβεβαιωθεί η διαμονή σας
στην Αυστραλία κατά τη διάρκεια του εργάσιμου βίου σας.

Yes
Όχι

Go to next question
Πηγαίνετε στην επόμενη ερώτηση
Please attach some documents to
confirm your residence in Australia. The
documents will be sighted and returned
to you by the Department of Human
Services.
Παρακαλείστε να επισυνάψετε μερικά
έγγραφα για να επιβεβαιωθεί η διαμονή σας
στην Αυστραλία. Θα γίνει οπτικός έλεγχος
στα έγγραφα και θα σας επιστραφούν από
το Department of Human Services.

Please give details of persons who are not related to you and can confirm all or some of your residence in Australia during your
working life (e.g. employers, neighbours, co-workers)
Παρακαλείστε να δώσετε στοιχεία κάποιων ατόμων που δεν είναι συγγενείς σας και μπορούν να επιβεβαιώσουν ολόκληρη ή μέρος της
διαμονής σας στην Αυστραλία για τη διάρκεια του εργάσιμου βίου σας (π.χ. εργοδότες, γείτονες, συνάδελφοι)
Name
Όνομα
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No
Ναι

Address
Διεύθυνση

Known for period:
Γνωστός κατά τη χρονική περίοδο:
Day Ημέρα Month Μήνας Year Έτος To
/
/
Έως
Day Ημέρα Month Μήνας Year Έτος To
/
/
Έως
Day Ημέρα Month Μήνας Year Έτος To
/
/
Έως

Day Ημέρα Month Μήνας Year Έτος
/
/
Day Ημέρα Month Μήνας Year Έτος
/
/
Day Ημέρα Month Μήνας Year Έτος
/
/

Please list some important personal events that occurred during your residence in Australia (e.g. name, place and date of birth of
children; name, address and dates of employment; details of schools that children attended; names, addresses of property owned)
Παρακαλείστε να απαριθμήσετε μερικά σημαντικά προσωπικά γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στην Αυστραλία
(π.χ. όνομα, τόπος και ημερομηνία γέννησης παιδιών. όνομα, διεύθυνση και ημερομηνίες επαγγελματικής απασχόλησης. στοιχεία
των σχολείων στα οποία φοίτησαν τα παιδιά σας. ονόματα, διευθύνσεις ακινήτων στην κατοχή σας)
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IMPORTANT INFORMATION – Privacy and your personal information
Your personal information is protected by law (including the Privacy Act 1988) and is collected by the Australian Government Department of
Human Services for the assessment and administration of payments and services.
Your information may be used by the department, or given to other parties where you have agreed to that, or where it is required or
authorised by law (including for the purpose of research or conducting investigations).
You can get more information about the way in which the department will manage your personal information, including our privacy policy, at
humanservices.gov.au/privacy
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – Απόρρητο και προσωπικές πληροφορίες
Οι προσωπικές σας πληροφορίες προστατεύονται από τη νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένου του Νόμου περί Απορρήτου (Privacy Act 1988)) και
συλλέγονται από το Department of Human Services της αυστραλιανής κυβέρνησης για το σκοπό της αξιολόγησης και διαχείρισης πληρωμών και
υπηρεσιών.
Οι πληροφορίες σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν από την υπηρεσία ή να παραχωρηθούν σε τρίτους (μεταξύ άλλων για σκοπούς έρευνας και
διερεύνησης). Επίσης, μπορούν να παραχωρηθούν εάν παράσχετε τη συναίνεσή σας ή εάν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.
Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η υπηρεσία θα διαχειρίζεται τα προσωπικά σας στοιχεία,
συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Απορρήτου μας, στη διεύθυνση humanservices.gov.au/privacy
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Statement
Δήλωση

I declare that:
I understand that:

Δηλώνω ότι:
Καταλαβαίνω ότι:

• the information I have given is correct.
• giving false or misleading information is a serious offence.
• the Australian Government of Human Services can make any enquiries
necessary to help work out how much I should be paid.
• οι πληροφορίες που έχω δώσει είναι σωστές.
• η παροχή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών αποτελεί σοβαρό
παράπτωμα.
• το Department of Human Services της αυστραλιανής κυβέρνησης μπορεί
να κάνει σχετικές έρευνες για να εξασφαλίσει ότι λαμβάνω το σωστό ποσό
παροχής.

Your signature
Η υπογραφή σας
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Date / Ημερομηνία
Day Ημέρα Month Μήνας Year Έτος
/
/
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